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Marcos Sanches Assessoria promove o casamento de Ren ata Cegal e Ângelo Maximo Arruda 

Marcos Sanches Assessoria realiza o casamento da Renata Cegal, arquiteta da SEPI 
Paisagismo, com o Ângelo Maximo Arruda, Diretor Degli Angeli Dell Anno, no dia 6 de fevereiro, 
no Páteo do Colégio, ponto turístico, localizado no Centro de São Paulo.  

O evento terá a presença de 200 convidados e o padre Contieri fará a cerimônia religiosa, de 
acordo com os preceitos da Igreja Católica do século XX. O local, foi construído em 1554 para 
servir como alojamento e colégio para catequisação dos índios.  

O evento conta com a produção musical do Victoria Coral e Orquestra, com músicas dos estilos 
contemporâneo e moderna. Além disso, o Buffet Giardini é responsável pelo próprio buffet e o 
bolo fake, Diva´s Chocolate é a empresa fornecedora dos Bem Casados, a decoração é por 
conta da 3JM Cenografia e Decoração e ao que se refere aos noivos estilizados em cima do bolo 
foi encomendado diretamente da Alessandra Tonissi. Já a equipe fotográfica é a da Tempo 
Digital e a Complement foi selecionada para todo o imobiliário. O grande diferencial da festa é o 
vestido da noiva Black Tié Exclusive.  

A festa terá um tom romântico com decoração de rosas vermelhas colombianas.  

A Marcos Sanches Assessoria - Com mais de 10 anos de trabalho dedicado a mais de 700 
eventos, e supervisor na área de eventos externos por 3 anos do Jornal O Estado de S. Paulo, 
Marcos Sanches criou a empresa com o objetivo de oferecer serviços diferenciados a este 
segmento exponencial de mercado. Com uma assessoria completa e fracionada, contempla as 
necessidades e expectativas dos clientes, incluindo planejamento, organização e coordenação 
dos encontros, sejam eles sociais e corporativos. | www.marcossanchesassessoria.com.br 

 


